
Wageningen, 12-04-2019 

Verslag Paneldiscussie Dag van Het Levend Archief 

Discussiepanel: Joop Schaminée (professor Wageningen en Radboud Universiteit), Gerard 

Oostermeijer (UvA, Science4Nature), Barbara Gravendeel (Evolutionair ecoloog Naturalis), Rob van  

Treuren (CGN, expert opzet genenbanken), Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck), Lammert Kragt (SSB), 

Michiel Pijpe (docent Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag) 

Moderatie: Nils van Rooijen 

 

Stellingen 

1. Welke belangen van planten moeten wij behartigen? 

- toelichting door Joke ´t Hart:  Het is goed om ons af te vragen waarom we zaden van wilde 

planten willen bewaren in een Zadenbank? Insteek: Wat mij betreft doen dit vanuit de 

belangen van de planten (non-instrumentele/intrinsieke waarde van de planten(soorten) dus 

voor de planten zelf) 

- Michiel: Voor een groter publiek kun je het belang van planten articuleren door menselijke 

eigenschappen aan planten toe te schrijven  zoek naar een icoon: bijvoorbeeld 

Korenbloem. Ontwikkel hiervoor een scenario dat je artistiek verpakt en vertaalt naar een 

verhaal dat het mogelijk maakt om je in de plant in te leven. Dramatiseer en overdrijf. 

Hierdoor sla je een brug tussen mensen en planten. 

- Barbara brengt de discussie op invasieven door het vermelden van een Case study: door 

Amerikaanse vogelkers steeds weg te halen verlangzaam je de co-evolutie met natuurlijke 

bestrijders.  Onderschat niet de potentie van co-evolutie 

- Gerard: Ondanks dat evolutionair process heel belangrijk is, moeten we invasie van soorten 

voorkomen 

- Joop: We zijn veel vectoren van dispersie kwijtgeraakt  groot probleem: Hoe komen 

soorten hedendaags op lokaal niveau naar nieuwe plekken. Tegelijkertijd: Op mondiale 

schaal kunnen soorten door menselijke invloed nu grote afstanden afleggen. Kijk altijd goed 

naar de rol die exoten innemen in het ecosysteem en spring niet onmiddellijk in de positie 

exoot = we moeten hem bestrijden.   

- Jojanneke: Bedrijven die zaadmengsels beschikbaar stellen moeten een balans 

vinden/afwegingen doen tussen waardes zoals schoonheid van een plant en de gevolgen van 

introductie in het ecosysteem.  

- Barbara: Grote taak voor wetenschap: We moeten proberen goede voorspellingen te doen 

welke soorten invasief zullen worden en welke niet 

- Gerard: Deze taak is niet haalbaar.  

- Sheila Luijten: Er is altijd een conflict wanneer invasieve exoten en bedreigde soorten in 

hetzelfde gebied voorkomen.  

- Jos Groen: De belangen van planten die we moeten behartigen zijn een recht op goede 

standplaats, vermeerdering en bestuivers 

 

2. Hoe authentiek is Het Levend Archief? 

- toelichting door Barbara: Kruizingen tussen autochtoon materiaal en planten die ontsnappen 

uit tuinen afkomstig van bijvoorbeeld Intratuin zaadmengels zijn gaande. Het is echter 

onduidelijk waar welke vermenging plaatsvindt. Hoe gaan we hiermee om bij het verzamelen 



van zaden voor HLA ? Wat is onze definitie van authentiek materiaal, dus niet vals materiaal? 

Hoe ver gaan we terug in de tijd, en hoe gaan we om met schuivende grenzen en schuivende 

klimaatzones etc.?  

- Publiek: Authentiek is een dubieus begrip 

- Nils: Dit sluit aan bij Stelling 4: We moeten herkomsten niet national vaststellen, maar 

populatie-geografisch.  

- Joop: Voorbeeld van Knikkend Nagelkruid: Genetische distantie tussen populaties zijn 

gerelateerd aan de verlopen van Rijn en Maas. Je moet dus kijken naar de migratierouten 

van populaties om te beslissen welk materiaal je gebruikt om een bepaalde populatie te 

versterken.  

- Gerard: Bij deze onderzoeken gebruik je vaak genetische merkers die wel wát zeggen, maar 

niet alles. Eigenlijk zou je een stap verder moeten gaan door zaden te zaaien en te kijken of 

het genenmateriaal het kan doen op een bepaalde locaties. Daarom zou je beter kunnen 

zaaien bij herintroducties dan planten.  

- Joop: En hoe ga je ermee om als je heel weinig materiaal hebt? 

- Gerard: Dan zou je eerst een kweekprogramma moeten starten om zaad te 

vermenigvuldigen. Dit ga je dan zaaien. Hierdoor test je meteen of de standplaats geschikt is 

voor de soort en of de populatie in staat is om te verjongen.  

- Michiel: Introductie van buitenlandse soorten en populaties gebeurt al eeuwen lang. Dit 

maakt het erg moeilijk om een zaad authentiek te maken. Sterker nog als je ook nog 

bewegingen van dieren en zelfs continenten ook meeneemt. Misschien hoeven we de vraag 

van authenticiteit helemaal niet te beantwoorden.  

- Rob: Authenticiteit is niet statisch in de tijd. Met klimaatverandering hebben we misschien 

juist materiaal uit Zuid-Europa nodig. 

- Barbara: Koppel het dode archief aan het levende archief en gebruik materiaal dat 

beschikbaar is in musea om erachter te komen hoe de genetische samenstelling t.o.v. 

vroeger zijn veranderd 

- Lammert: Er moet een zeer betrouwbaar certificeringslabel zijn. Advies: Sluit hierbij aan bij 

certificeringslabels die er al zijn 

 

3. Betreffende de algemene soorten: Is het verstandig om zaden heel lokaal te verzamelen en 

uit te zaaien of kunnen we dit opschalen naar regionaal of nationaal niveau?  

- Jojanneke: Hierover moet je samen in discussie gaan en er per soort naar kijken. 

- Publiek: Het is belangrijk om te kijken of het bodemarchief/de zaadbank nog intakt is.  

- Jojanneke: Hoe gaan we ermee om als we een bestelling krijgen voor een plek waar we zelf 

het idee hebben dat het hier zonde is van het zaad?  

- Publiek: Zou het kunnen dat HLA ertoe leidt dat mensen denken: Ik kan best wat prutsen in 

een gebied, want het zaadmateriaal is toch al veilig opgeslagen in een zaadbank en daarmee 

kunnen we wel altijd weer terug naar de uitgangssituatie. 

- Gerard: Weten we überhaupt genoeg van het historisch voorkomen van planten? Staan we 

onszelf op dit moment niet in de weg als we zeggen: Dit gebied is wel heel geschikt voor deze 

soort, maar hij heeft er naar ons weten nooit gestaan, dus laten we hem toch niet 

terugbrengen. Gerard stelt voor om in dit soort gevallen zeldzame soorten toch op nieuwe 

geschikte locaties te introduceren.  

- Gerard: Ook planten die het in het wild heel goed doen, doen het wel goed in de kweek. 

Daarom moet je ook niet voor heel veel generaties doorkweken omdat je hier geen 

natuurlijke selectie meer hebt 



- Publiek: Bij burgers en gemeentes is nog niet het besef doorgedrongen dat de grond de basis 

is voor de planten. Met de grond die we nu hebben is het helemaal niet haalbaar om 

zadenmengels met de soorten die nu op de lijst staan te laten slagen.  

- Joop: We moeten inderdaad de mensen ervan bewust maken dat de standplaatsfactoren 

heel belangrijk zijn. Daarnaast is het heel belangrijk om te communiceren dat we niet in staat 

zijn om elke situatie weer te herstellen ook al hebben we de zaden van toen opgeslagen in de 

Zadencollectie.  

- Barbara: Uiteindelijk zullen we ook het beheer moeten veranderen aangezien we de 

dispersievectoren van vroeger niet meer hebben 

 

Thema 2: Toepassingen – Verzamelen, kweken, zaaien 

1. Moeten we criteria stellen aan de mensen die zaden uit de Nationale Zadencollectie straks 

kunnen gebruiken? 

- Publiek: Probeer niet te puristisch te acteren: Laat de mensen wel zelf aan de slag gaan, maar 

communiceer dat ze dit verantwoord moeten doen. Zet ze aan het denken. En geef de 

informatie van wat wel en niet verantwoord is bij het gebruik van zaadmengsels.  

- Publiek: Voorstel om de categorien van Westhoff te gebruiken. Als een plant zich in een 

stedelijk milieu kann handhaven dan laten we hem zich daar ook handhaven. Tegelijkertijd 

mogen in een Natuurgebied alleen expers aan de slag gaan met maaien en zaaien.  

- Joop: Inderdaad zullen we met een stedelijke berm anders omgaan dan met een 

Natuurgebied.  

- Gerard: Let wel op dat ook populaties die in steden staan zaden kunnen produceren die dan 

weer terecht komen in Natuurgebieden door vogels, wind etc.  

- Barbara: In de stad is het warmer, dus zien we hier een de opwarming die we in het gebied 

daaromheen pas over tientallen jaren kunt verwachten. Je kunt dus de stad gebruiken voor 

onderzoek naar hoe bestendig zaden in de zadencollectie zijn tegen opwarming.  

2. We gaan Nederland bloemrijker maken 

- toelichting door Joop: HLA kan een rol spelen voor insecten en vogelpopulaties door 

Nederland bloemrijker te maken. Hierbij moet je natuurlijk het goede materiaal van zaden 

gebruiken. Het gaat hierbij ook om massa.  

- Publiek: Als je de boodschap gebruikt „We gaan NL bloemrijker maken“ dan slaat dit zeker 

aan bij de mensen. Wat moeilijker is is om over te brengen welke zaden, welke soorten, 

welke populaties op welke locaties. 

- Gerard: Wij moeten inderdaad het verhaal weten te vertellen waarom mensen wel het 

duurdere materiaal van biodivers, Bolderik etc. moeten kopen ipv karnavalsmengsels  

- Joop: We moeten gemeentes meer betrekken en de verhalen uit Rotterdam, Berg en Dal etc. 

verspreiden bij meer gemeentes 

- Lammert: We moeten naar de opleidingen toe: Bijvoorbeeld bij jonge mensen die 

voedselbossen etc willen beginnen.  

- Sheila: Boeren blijken voor extoische mengels te kiezen omdat deze bloemen kleinere kans 

maken om als onkruiden in de velden terecht te komen. 

- Publiek: Er zijn weinig inheemse soorten die echt een plaag kunnen worden voor boeren.  

- Publiek: De karnavalsmengsels hebben wel geleid tot een groter besef in de maatschappij. 

Vaak is het niet het plantje dat moeilijk is om terug te brengen maar het landschapstype en 

het beheer dat erbij hoort. Mensen zien bloemrijke bermen, maar niet of ze ecologisch 

verantwoord zijn of niet. Daarom moeten we ons richten op opleidingen.  



- Publiek: Als we met studenten op pad gaan dan willen we ze leren te kijken naar hoe 

streefbeeld-dijken eruit zien. Je kunt hier met makkelijke en herkenbare soorten zoals 

Fluitenkruid, Wilde Peen, Pastinaak, Paardenbloem veel bereiken. 

- Publiek: Ons uitgangspunt is anders: Er is nu maatschappelijk draagvlak. We hebben niet 

meer de situatie waar we dit draagvlak eerst moeten creëren.  

- Barbara: Ik zie al een AH actie met bloementatoos voor me.  

- Sheila: Kunnen we als HLA iets veranderen in het bermbeheer? 

- Joop: We willen maatschappelijk iets veranderen. Ik ben er voorstander om ernaar te streven 

dat het bermbeheer verandert.  

- Publiek: We kunnen studenten inzetten om langs scholen te gaan om kinderen op te leiden.  

- Nils: Misschien kunnen we activistischer worden met HLA en een soort Jong Levend Archief 

oprichten 

- Publiek: Als we 10 problemen tegelijk willen oplossen dan hebben we er 11. We moeten niet 

proberen om teveel tegelijk te doen omdat dit niet gaat lukken. We moeten ons wel kunnen 

focussen.  

Aanvullende opmerkingen: 

- Joop: Waar we niet over hebben gesproken, maar wat wel erg belangrijk is, is om na te 

denken over hoe we de zaadhofjes kunnen gaan opzetten. Bakken worden gemaakt bij SSB. 

Als mensen verder ideeen hierover hebben, meld je graag bij het bestuur of bij de 

coordinator Sascha van der Meer. Laat je geinspireerd voelen door deze dag.    

- Joke: We willen ook een folder maken over HLA. Wie hierbij mee wil denken is uitgenodigd 

om zich te melden.  

 

Afsluiting: 

- We hebben expers nodig en we hebben verhalen nodig om onze boodschap bij het brede 

publiek en de beheerders te laten komen.  

- Dat we ons moeten focussen en dat we niet alle problemen tegelijk kunnen oplossen is een 

belangrijke opmerking die gemaakt is. Onze eerste focus moet het vullen van de Nationale 

Zadenbank zijn. Plus het leveren van gecertificeerde zadenmengsels. En ondertussen is een 

goede communicatie naar het publiek noodzakelijk. 

 

 

 

 

 


